IZVJEŠTAJ O AKCIJI
«GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE»
ZA 2008. GODINU

Općinsko vijeće Općine Skrad je Odluku o svom uključivanju u akciju «Gradovi i
općine – prijatelji djece» donijelo 11. travnja 2000. godine
Na sjednici Općinskog vijeća Općine Skrad održanoj dana 20. lipnja 2005. godine
osnovan je Odbor za brigu o djeci i mladeži, te za provedbu programa «Općina-prijatelj
djece» čijim članovima su imenovani:
1.
2.
3.
4.
5.

vijećnik Općinskog vijeća Općine Skrad - g. Hrvoje Zatezalo – predsjednik
odgajateljica Dječjeg vrtića – g. Vedrana Tomić – član
zaposlenica općinske uprave – g. Anita Rački – član
ravnatelj Osnovne škole Skrad – g. Vjekoslav Pintar – član
predsjednica Udruge «Skradska žena» - g. Marija Božičević – član.
Općina Skrad je 2005. godine stekla počasni naziv
«Općina Skrad – prijatelj djece» te je 19. svibnja 2006.
godine upriličeno svečano otvaranje ploča s prestižnim
nazivom «Općina Skrad – prijatelj djece», koje su
postavljene na ulazu u Skrad iz pravca Rijeke i Zagreba.
Izvedbenim planom akcije nastavljeno je dosadašnje
ostvarivanje programskih zahtjeva akcije usklađenih s
mogućnostima Općine Skrad. Sudjelovanje i provođenje
akcije dugoročno ima za cilj podizanje kvalitete življenja
djece u Općini Skrad. Tom cilju teže sve navedene aktivnosti
koje se prepoznaju kao potrebne, a aktivnosti koje su dosad
provođene i daju pozitivne rezultate, nastaviti će se i idućih
godina.
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1. PROGRAM I PLAN ZA PROVEDBU AKCIJE
1.4. Broj djece u Općini Skrad:
Dob djece:
Broj djece i mladeži:
0 – 4 godine
5 – 9 godina
10 –14 godina
15 - 19 godina
Ukupno
Ukupan broj
stanovnika u
Općini (Popis 2001.)

% djece prema broju
stanovnika
1,9 %
2,6 %
3,0 %
4,2 %
11,85 %

26
35
41
56
158
1333

1.5. Sudionici u provedbi akcije bili su: Osnovna škola Skrad, Dječji vrtić Skrad, Općina
Skrad, Udruga Skradska žena, Odbor za brigu o djeci i mladeži, te za provedbu programa
«Općina-prijatelj djece» i Turistička zajednica Općine Skrad.
1.6. Izvedbeni plan akcije za 2008. godinu planiran je prilikom donošenja općinskog
proračuna, a usvojen je 30. srpnja 2008. godine na sjednici Odbora za brigu o djeci i
mladeži, te za provedbu programa «Općina-prijatelj djece».
2. NAMJENSKA NOVČANA SREDSTVA U OPĆINI ZA ZAŠTITU I ODGOJ
DJECE
2.7.-9. Iznosi sredstava za djecu u 2008. godini (u kunama):
Namjena novčanih
Iz
Iz
Iz
Iz
sredstava za djecu
prora
namj.
donacija
drugih
u općini
čuna
fondova
od sponizvora
zora
a) za odgoj,
218.029,55
obrazovanje
b) za zdravstv.
14.500,00
zaštitu
c) za soc. skrb
19.900,00
d) za kulturu
103.598,53
e) za sport i
271.554,00
2.000,00
rekreaciju
f) udrugama
66.397,54 10.450,00
za djecu
g) za ostale
potrebe
44.553,89
Ukupno
738.533,51 10.450,00 2.000,00

Ukupno

218.029,55
14.500,00
19.900,00
103.598,53
273.554,00
76.847,54
44.553,89__
750.983,51
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2.10. Komparativni pokazatelji o namjenskim sredstvima za djecu u Općini
Ukupni iznos sredstava za djecu u 2008. godini
Ukupni iznos za djecu u 2008. u odnosu prema
ukupnom broju djece (iznos po 1 djetetu)

750.983,51 kn
4.753,06 kn

3. PODRŠKA I POMOĆ UDRUGAMA KOJE IMAJU PROGRAME ZA DJECU
3.11. Popis registriranih udruga čija se djelatnost odnosi na djecu:
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.

Naziv udruge
Udruga «Skradska žena» Skrad
PD «Skradski vrh»
SK «Polet»
DVD Skrad
NK «Polet»

Datum upisa u registar/
godina osnivanja
29.11.1997.
11.03.2002.
2006.
1932.
2004.

Broj članova
31
114
25
91
65

3.12. Podrška javnosti i tijela uprave u radu i ostvarivanju programa tih udruga ogledala se u
sljedećem:
- osiguravanje financijske potpore radu tih udruga,
- osiguravanje prostora za rad tih udruga,
- osiguravanje materijalne potpore radu tih udruga (potrošni materijal, fotokopiranje,
fax. usluge i sl.)
- suradnja i aktivno sudjelovanje članova udruga u radu Općinskog vijeća, Općinskog
poglavarstva i odbora pri Općinskom vijeću.
3.13. Programi udruga navedenih pod 3.11. sufinancirali su se iz proračuna Općine i to:
1. «Skradska žena» Skrad sa
63.400,00
2. PD «Skradski vrh» sa
6.800,00
3. DVD Skrad sa
67.000,00
4. NK «Polet» sa
99.100,00
5. SK «Polet» sa
95.700,00
3.16. Djeca su uspješno radila u:
-

Mladeži Hrvatskog Crvenog križa

Mladež hrvatskoga crvenog križa Škole
veoma je aktivna u školi i izvan nje.
Aktivno učestvuje u svim akcijama u
organizaciji međuopćinskog CK Delnice ili
državnoj razini.
I ove školske godine mnogo se radilo na
zdravstvenom odgoju učenika. U suradnji s
djelatnicima školske medicine održano je
nekoliko predavanja, održano je nekoliko
radionica za učenike i roditelje, uz redovite
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liječničke preglede djece i cijepljenja. Nekoliko učenica škole sudjelovalo je u jednotjednom
radu kampa MHCK u Mrkoplju.
-

likovnoj

grupi

Likovni radovi su bili izlagani na više mjesta, slani na više natječaja.
Likovna grupa oslikala je i uredila nekoliko staklenih površina u školi i postavila
nekoliko izložbi u holu škole.
Uz Lovrakove dane kulture u Velikom Grđevcu učenici mlađih razreda pod vodstvom
Suzane Suvić i Vesne Pintar-Grgurić su za natječaj „Lutke iz Lovrakovih romana“ izradili
lutku i sudjelovali na istoj smotri.
-

ekološkoj grupi

Tijekom godine učenici su još radili na ekološkom projektu «Mikro-klima», projekt
„Stare skradske kuće“, „Željeznička postaja u Skradu“.
-

literarnoj grupi

Učenici mlađih i starijih razreda skradske škole svake školske godine šalju svoje uratke na
domaćem, kajkavskom dijalektu na razne literarne, likovne i glazbene natječaje. Krajem
prošle i početkom ove školske godine trud »čuvanja domače riječi« se naplatio. Učenici su
sudjelovali na raznim smotrama, natječajima, priredbama u Zlataru, Sv. Ivanu Zelini...
Članovi literarne grupe starijih
razreda sudjelovali su na natječaju
»Gorančica školarčica« Novog lista
u Delnicama.
Skradska škola čuvanjem i
njegovanjem svojeg domaćeg
dijalekta, kako pisanjem tako i
govorom, želi očuvati domaću riječ
među učenicima. U tome im je
svesrdno pomagala, nažalost,
prerano preminula učiteljica
hrvatskog jezika Ruža Mavrinac,
koja je ujedno bila i mentorica i
recenzentica.
-

glazbenim grupama

Učenici škole zastupljeni su u dvije sekcije, pjevačkom zboru škole i malom crkvenom zboru.
Na Danima kajkavske riječi u Zlataru, na festivalu dječje kajkavske popevke, učenice
VII. i VIII. razreda Tihana Strčić i Josipa Liker izvele su pjesmu na kajkavskom narječju uz
pratnju tamburaškog orkestra HRT. Uz literarne radove, zadnjih godina tekstovi učenika se
uglazbljuju i izvode na festivalu Dječje kajkavske popevke. Mentor učenicima u glazbenom
izričaju je Radomir Mavrinac, učitelj glazbene kulture.
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-

šah školi (družina Skrad)
U školi šah družina Skrad okuplja učenike mlađih razreda te je u grupi oko desetak
učenika koji rade jednom tjedno te povremeno pojedina djeca odlaze u Ravnu Goru u
šah školu. Na prvenstvu Gorskog kotara osvojeno je četvrto mjesto.
-

učeničkoj zadruzi „Pošterkanac“

Škola ima učeničku zadrugu „Pošterkanac“.
Sudjelovali smo na županijskoj smotri istih u
Čabru i osvojili 6 mjesto. Sudjelovali smo na
božićnom Gorskom sajmu u Skradu. Osnovana je
iz razloga da se učenici kroz rad u zadruzi uključe
u proizvodni i umjetnički rad, kao keramičari,
rukotvorci. Izrađuju se prigodne čestitke, suveniri,
keramički uradci.
-

školskom-sportskom klubu «Polet»

U klubu rade tri sekcije, stolni tenis, skijaško trčanje i šah.
STOLNI TENIS
Ekipa škole učestvovala je na natjecanju u Delnicama te je ženska ekipa osvojila drugo mjesto
i plasirala se na natjecanje poluzavršnice u Crikvenicu gdje je osvojila dobro treće mjesto.
MALI NOGOMET
Učenici su učestvovali na školskom natjecanju u Delnicama i osvojili su dobro treće mjesto u
svojoj grupi.
SKIJAŠKO TRČANJE
Skijaši trkači su u protekloj sezoni
uspješno nastupali na više natjecanja u
Hrvatskoj i Sloveniji te su postizali
dobre rezultate. Nešto su bolji bili
mlađi skijaši, kategorije cicibana. No
zahvaljujući dobrom radu razlike se
sve više smanjuju tako da se može
očekivati napredak iz godine u
godinu.
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- Udruge i djeca
Udruga «Skradska žena»
Članice udruge organizirale su dječju
maškaranu redutu za djecu Općine Skrad
u Domu kulture u Skradu. Na reduti je
učestvovalo preko 100 malih maškara.

3.17. Posebne namjenske pomoći za organiziranje dječjih priredbi, susreta i smotri bile su:
Davatelj namjenske pomoći
Općina Skrad
Općina Skrad

Udruga-korisnik
«Skradska žena»
Šah škola Goranka

Naziv ili vrsta programa
dječja reduta
otvoreno prvenstvo
Općine u šahu

Iznos
1.500,00
1.500,00

3.18. Prezentacija rada i rezultata udruga u medijima i javnosti
Naziv udruge
prezentacija
«Skradska žena»
Šah škola
KK «Skrad»
PD «Skradski vrh»
DVD Skrad
NK «Polet»
SK «Polet»

Oblik prezentacije u medijima i javnosti
Izvješća putem Radija Gorski kotar, informativnog dnevnog tiska «Novi list», mjesečnika
«Goranski Novi list» i Internet stranici
Osnovne škole i Općine Skrad.

Učestalost

oko 10 puta godišnje

4. DIJETE U SIGURNOJ I ZDRAVOJ OPĆINI
4.20. Akcije za zdrav okoliš - Ekološka sekcija
Ekolozi su radili na ispitivanja kakvoće skradskih izvora, mikroklima je bila praćena na
području Skrada.
Učenici pojedinih razrednih odjela su radili mini projekte „Moja planeta“, Slikovnica
„Planet Zemlja“, „Očuvajmo čist okoliš“, „Prava i dužnosti djece“, „Moj zavičaj“, „Veselje
podno Skradskog vrha“...
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4.21. U školi i vrtiću pušenje nije dozvoljeno.
4.22. Općina je sudjelovala u zajedničkom projektu sa Hrvatskim cestama i provodila
jesensko i proljetno obilježavanje prijelaza na glavnoj prometnici. Posebice se pažljivo
obilježila blizina škole i to u jesenskom dijelu godine kada u školu kreću djeca 1.
razreda.
U osiguravanju pješačkog prijelaza na državnoj cesti D-3 tijekom školskih dana bila je
uključena i patrola prometne policije.
4.23. Općina je uključena u akciju «Prvi koraci u prometu». To je specijalni program-tečaj čiji
su polaznici djeca 1. razreda s ciljem povećanja sigurnosti djece u prometu.
Akcija je provedena 03.06.2008. godine.
5. ZDRAVLJE DJECE
5.26. Trudnice su redovito obavljale preglede radi prevencije svojeg zdravlja i zdravlja
djeteta.
5.28. Primarna zdravstvena zaštita promicala je važnost dojenja u kontaktu s trudnicama.
5.29. Sva novorođena djeca bila su obuhvaćena primarnom-zdravstvenom zaštitom. Općina je
bila uključena u županijski program «Zdravstvena knjižica za svako dijete» te je
sudjelovala u participaciji njene cijene za svako novorođenče.
5.30. Patronažna služba pokrivala je općinsko područje i dobro je bila organizirana.
Viša patronažna sestra posjetila je djecu Dječjeg vrtića i upoznala ih kako treba voditi
brigu o zdravlju i zdravom prehranom.
5.31. Cijepljenje sve djece provodila je redovito primarna zdravstvena zaštita.
5.32. Polaznici dječjeg vrtića bili su obuhvaćeni programom mjera njege zubi.
Kao i svake godine, nastavila se suradnja između Dječjeg vrtića i Stomatološkog
fakulteta iz Rijeke koji dolaze u posjet djeci Dječjeg vrtića i upoznaju djecu sa brigom o
njezi zuba.
Primarna zdravstvena zaštita provodila je kontrolu zdravstvenog stanja djece.
Program se nastavio i za svu školsku djecu pri školskoj medicini.
5.35. Prema programu i dinamici primarne zdravstvene zaštite primjenjivali su se standardi i
kontrole zdravstvenog stanja djece.
5.37. Kroz predavanje liječnice školske medicine provedena je edukacija roditelja u cilju
zdrave i redovite prehrane djece.
Školska medicina savjetovala je na koji način složiti što kvalitetniji jelovnik za prehranu
djece u školskoj kuhinji.
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6. ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE
6.41. Vrtić polazi 22–je djece i to 16 dječaka i 6 djevojčica. Od toga je trinaestero pred upis u
1. razred, dok su ostali mlađe predškolske dobi.
6.42. Osnovnu školu polazi 73 učenika - 100 % obuhvata u odnosu na službeni popis djece te
dobi.
6.46. Općina Skrad je učenicima srednjih škola i studentima dodjeljivala učeničke i
studentske stipendije.
6.48. U program izborne nastave informatike koji se provodi pri Osnovnoj školi uključeni su
učenici od petog do osmog razreda, dok učenici trećeg i četvrtog razreda imaju
informatičku radionicu koja ih priprema za izbornu nastavu u petom razredu.
6.49. Vannastavnu poduku iz glazbenog odgoja, odnosno sviranja sintesajzera
polazio je jedan učenik, dok jedna učenica polazi sate pjevanja.
6.53. Odgojno obrazovne ustanove bile su uključene u sve općinske programe primjerene
djeci. Suradnja se svake godine programski proširuje.

7. SOCIJALNA SKRB ZA DJECU
7.56. Svim socijalnim programima bilo je obuhvaćeno 7 djece.
7.57. Akcije koje su se provodile za djecu roditelja slabije ekonomske moći:
- djelomično besplatan boravak djece u vrtiću
- besplatan boravak djece u vrtiću.
7.67. Općina je, u suradnji sa Osnovnom školom, aktivno bila uključena u sve županijske
programe i akcije prevencije ovisnosti djece o pušenju, alkoholu i drogama.
Školska medicina nastavila je program prevencije i ranog otkrivanja ovisnosti djece
preko specifičnih roditeljskih sastanaka-radionica, u kojega su bili uključeni roditelji
djece 7. i 8. razreda osnovne škole, te svi roditelji polaznika srednjih škola.
Služba za društvene djelatnosti Odsjek za prosvjetu i kulturu Povjerenstvo za prevenciju
i suzbijanje ovisnosti Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji dodijelilo je
Osnovnoj školi Skrad i Podružnici predškolskog odgoja i naobrazbe priznanje za
promicanje preventivnog programa ovisnosti u predškolskim ustanovama, osnovnim i
srednjim školama te učeničkim domovima od 1990. do 2003. godine.
Škola je aktivno uključena u projekt „Stop nasilju među djecom“ te se kroz razne
edukacijske oblike radi s djecom na sprečavanju ove sve raširenije pojave među djecom.
I u Dječjem vrtiću je proveden preventivni program za suzbijanje ovisnosti kojim se
nastoji pomoći najmlađoj ljudskoj populaciji da što lakše izabere pravi put u svom
životu, a cilj programa je dobiti zdravo i zadovoljno dijete, bez afiniteta prema
sredstvima ovisnosti.
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8. KULTURA I SPORT DJECE I ZA DJECU
8.72. Fond knjiga Mjesne knjižnice Skrad koja je otvorena krajem 2006. godine sadrži preko
5000 naslova.
Dječji vrtić poticao se na kulturne aktivnosti. Djeca su sudjelovala u proslavama
državnih i vjerskih blagdana, posebice narodnih običaja. Posebno je obilježen
Međunarodni dan obitelji.
Dječji vrtić je povodom tjedna djeteta i konvencije UN o pravima djeteta sudjelovao na
likovnom natječaju Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
«Volim svoju obitelj».
Dječji vrtić je obilježio dolazak proljeća, jeseni i zime, Dječji tjedan, Dane kruha, Dan
planeta Zemlje, Dan voda, Dan škole i vrtića .
8.75. Općina je izdvojila određena sredstva za povećanje knjižnog fonda.
8.76. Kulturne ustanove grada Rijeke svake godine nude posjete profesionalnim i amaterskim
dječjim kazalištima.
Dječji vrtić je prisustvovao dvjema kazališnim predstavama u Gradskom kazalištu
lutaka.
Dječji vrtić Skrad je dva puta ugostio prijatelje iz susjednog vrtića –Brod Moravice,
koji su se zajednički družili s Jozom Bozom iz Zagreba i Stefanom iz Pule, veselim
dječjim mađioničarima.
8.77. U 2008. godini organizirala su se dva posjeta kino predstavama i kazališnoj predstavi u
Rijeci.
U Domu kulture u Skradu je RI teatar iz Rijeke za svu predškolsku i školsku djecu uz
blagdan Sv. Nikole izveo prigodnu predstavu za djecu «Dobri duh Vanja».
8.78. Dječje sekcije pjevačkog zbora i tamburaškog orkestra djelovale su pri Osnovnoj školi i
predstavljaju dobru podlogu za uključenje u kulturno-umjetničko društvo odraslih.
Dugogodišnja glazbena tradicija djece ujedno je postala bazom za osnutak KUD-a i
Folklorne sekcije pri udruzi «Skradska žena». Osnovan je mali folklor «Skračka deca» u
kojem djeluju učenici osnovne škole.
8.79. U Domu kulture u Skradu je održan «Lidrano», smotra učenika škola goranskog
područja u literarnom, dramskom i novinarskom izričaju.
Djeca Dječjeg vrtića sa svojim likovnim radom «Lijepa naša Hrvatska» sudjelovali su
na natječaju «Volim Hrvatsku», kao i na natječaju «Volim svoju obitelj».
Za djecu Dječjeg vrtića pri
školi provodile su se:
- životno praktične i
radne aktivnosti
- raznovrsne igre
(funkcionalne,
simboličke)
- umjetničko
promatranje i
interpretacija
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-

umjetničkih tvorevina za djecu
raznovrsno izražavanje djeteta (likovne radionice, pjevanje, sviranje, skladanje,
ples,…)
specifične aktivnosti kretanja - tjelesno vježbanje
- sanjkanje.

8.83. Provelo se redovito stimuliranje i nagrađivanje umjetničkog stvaralaštva za djecu (kroz
sponzorstvo općine) koncem školske godine.
Najbolji učenici
osnovne škole nagrađeni su
knjigama, dok su na kraju
školske godine
svi odlični učenici
Osnovne škole Skrad
nagrađeni izletom u
Topusko.

8.84. Općina je sufinancirala i rad školske sportske sekcije.
Na bazenu u Delnicama održan je tečaj
obuke neplivača koji su pohađala djeca
četvrtog i petog razreda, ukupno njih 10.

8.85. Općina je sudjelovala u
programu šahovske škole za darovitu
djecu.
Po 13. puta je održano
Prvenstvo Općine Skrad u šahu.
8.86. U suradnji Šah škole i Općine
upriličila su se međuopćinska
takmičenja djece u šahu.
Provelo se predmetno natjecanje
školske djece prema školskom
programu natjecanja.
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8.88. Organizirao se nastup na šahovskim turnirima. Šahisti Domagoj Grgurić i Barbara
Rački sudjelovali su na prvenstvu Hrvatske za juniore u HOC Bjelolasica, na prvenstvu
Hrvatske za kadetkinje u Šibeniku i na natjecanjima u inozemstvu.
Uz Dan sporta je Dječji vrtić učestvovao na igrama
spretnosti i vještine u Domu
sportova u Vrbovskom gdje su se družili sa
vršnjacima svih vrtića Gorskog kotara.

Uz Hrvatski olimpijski dan
organizirana je Naj-akcija pod
nazivom «Biciklijada - susret
u Hlevcima» u kojoj su
sudjelovali polaznici osnovnih
škola i dječjih vrtića iz Skrada i
Ravne Gore.

9. SLOBODNO VRIJEME I REKREACIJA

9.92. U 2008. godini osnovan je
Savjet mladih Općine Skrad koji
broji 5 članova.
Članovi Savjeta mladih
sudjelovali su na susretima
mladih.
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9.93. Djeca su bila uključena u rad likovne i keramičke radionice.
9.95. Djeca su pohađala informatičke aktivnosti.

9.97. Ekološke aktivnosti djece odnosile su se
na upoznavanje Skrada, zavičaja i Domovine.

9.99. Napravljena je igraonica za djecu predškolskog uzrasta na igralištu kod škole sa
sljedećim sadržajima: dječji grad s toboganom, ljuljačke, klackalice, pješčanik, vrtuljak,
klupe, a sadržaj je ove godine proširen i novim sadržajima vrtuljkom i njihalicom.
9.100. Djeca su provela proljetno i jesenje uređenje školskog dvorišta za igru i aktivnosti.

10. PODRŠKA I POMOĆ RODITELJIMA U SKRBI I ODGOJU
10.107. Za financijsku potporu prednost su imali roditelji s
nižim prihodima i većim brojem djece.
Stipendije za školovanje za školsku godinu
2008./2009. dodijeljene se trojici nadarenih učenika
i dvoje studenata.
Općina je dodijelila novčanu potporu svakom
novorođenom djetetu, za nabavu najnužnije opreme
djece.
10.108. Općina Skrad participirala je 80 % ekonomske
cijene vrtića za svu djecu.
Dva polaznika imala su djelomično besplatan
boravak u vrtiću (50% je participirala Općina), dok
je jedan polaznik imao besplatan boravak u vrtiću
(100% troškova snosila Općina).
10.111. Općina je pružala potporu radu školskoj kuhinji radi pripremanja toploga obroka djeci
dječjeg vrtića.
10.112. Općina Skrad je financirala prijevoz učenika iz udaljenijeg naselja do škole.
10.116. Škola i školski tim stručnjaka pružili su stručnu pomoć obiteljima u kriznim stanjima
(roditeljski domjenci…, otvorena vrata škole…).
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